
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

Voor de meeste leerlingen is de 

kerstvakantie afgelopen vrijdag al gestart, 

enkelen kwamen nog naar de noodopvang. 

Vanaf vandaag start de kerstvakantie dan 

echt. 

Als het goed is, gaan we maandag 10 januari 

weer 'gewoon' van start. Maar de kans 

bestaat natuurlijk dat de scholen dan toch 

nog gesloten blijven en we 

afstandsonderwijs  

gaan verzorgen. 

Het team bereidt zich daar in ieder geval op 

voor,  

voor het geval dat... 

 

Mocht dit het geval zijn en mocht er begin 

januari  

vanuit Den Haag nog nieuws komen, dan 

informeren we jullie uiteraard via Social 

Schools. 

 

Houdt er rekening mee, dat er woensdag 12 

januari een studiedag gepland staat. 

De kinderen zijn dan sowieso vrij.  

En, wanneer er sprake is van afstandsonderwijs, 

is er die dag geen noodopvang. 

We wensen jullie fijne feestdagen en een 

gezonde start van het nieuwe jaar.  

Maak er, ondanks de coronabeperkingen,  

een mooi feest van! 

 
 

 

 
 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

27 december tm 7 januari 2022: Kerstvakantie 

12 januari 2022: Studiedag- alle leerlingen hele dag vrij 

12 januari: OR-vergadering 

13 januari: Luizenpluizen (o.v.b) 

13 januari: Leerlingenraad 

20 januari: MR- vergadering 

21 januari: Nieuwsbrief 

26 januari: GMR /MR- vergadering 
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Beweegactiviteit 
Met de (vervroegde) kerstvakantie voor de deur willen wij toch iets organiseren, maar dan op een 
verantwoorde manier voor kinderen (en ouders) om zelf te doen. 
  
We kunnen nog niet alles verklappen, maar kinderen en ouders mogen alvast weten dat er meer 
informatie op de Facebook en Instagram pagina van Buurtwerk Sport Steenwijkerland komt te staan. 
Daarom vragen we jullie als school om dit te delen met ouders en kinderen, bijvoorbeeld in de 
nieuwsbrief of op een andere manier. Hiervoor kan het onderstaande bericht worden gebruikt: 
  
Beste kinderen en ouders, 
In de kerstvakantie organiseren wij als buurtwerkers sport een leuke, sportieve activiteit. Dit keer niet 
met z’n allen tegelijk, maar op een andere manier. 
Wij zetten de activiteit klaar op verschillende locaties in de gemeente, jullie kunnen zelf bepalen wanneer 
je dit gaat doen. 
Wat je precies kunt doen is nog een verrassing, maar we kunnen wel alvast vertellen dat er een leuke prijs 
te winnen valt! 
Meer informatie komt binnenkort op de Facebook en Instagram van Buurtwerk Sport Steenwijkerland, 
dus houd deze pagina’s in de gaten! 
Alvast bedankt voor het delen, en alvast een hele fijne kerstvakantie gewenst! 
Met vriendelijke groet, 
Karin Rijkelijkhuizen 
Buurtwerker sport, team Noord-Zuid 
  
 

 

 
  

 

 

 


